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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych w ramach naboru o przlznani9 pomocy na operacje w ramach dzialania 

''Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju'' objętego

Programem Rozfvoju obgzar w wiejskich na lata 2007-2013 z udział9m środk w Europojskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roavoiu
obszar 

'' 
Wiejskich, oś 4 Leador z zakresu; ,,Tworzenie i rozw j mikroprzedsiębiorslw'' wdrażanych za pośrednic_twem Lokalnej Grupy

Działania ,,Partngrstwo na Jurze''. wysokość dostępnych środk w w naborze w dniach 02.04'2013-16.04.2013 l. na operacjo w ramach
dzialania ,,wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakresu: 

',Tworzenie 
i rozw j mikroprzedsiębiorstw" 1 016 482'33 zlotych.

1 . Lista operacji, kt re są zgodne z LsR; zostav złożone w miejscu i terminie Wskazanym W informacji o naboŻe; uzyskały najwyższą liczbę
punkt w w ramach oceny spełnienia kMori w Wyboru dla zakresu ,'Tworzenie i rozw j mikropęedsiębiorstw"; mieszczą się W limicie
ŚrodkÓw tI z_vz-t tawLwt I na działanie 413 312, u nktÓw:

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wplywu

lmię i nazwisko/
Naila wnioskodawcy

AOaes zamteszKant
lub adres mietsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
u' i^śL^d.w.w

NIP
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyiny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytuł operacii

Lokalizacja
operacii

(woiew dztwo,
powiat, gmina:
mieiscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 02NVrRMl2013 16.04.2013
9.12:21

Marta Downarowicz Regulice, ul' Długa 5
32-566 Alwernia 5213033374 068365325

Budowa lokalu uzytkowego
z wykozystaniem

r ozwiąza ekolo gicznych

Kegurrce, gm.
Alwernia, pow.
chzanowski,

woj.
małooolskie

199 514,50 13

1 0BA/t/TRM/2013
16.04.2013
g. 17.24

Vitre Sp łka z
ograniczoną

odpowiedzialnoŚcią

ul. Sikorskiego 71
32-540Trzebinia

6242237637 068371404

Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz
zwiększenie poziomu

zatrudnienia popzez zakup
maszyn i urządze do

produkcji szyb
termoizolacyjnych z
energooszczędnym

systemem ramki
dystansowej Super

Spacer@ oraz poprzez
remont i modernizację hali

nrodr rkcvinei

Trzebinia, gm.
Tzebinia,

pow.
Chzanowski,

woj.
małopolskie

199 900,00 13

2 01/vt/TRM/2o13 16.04.2013
g. 9.04

Kazimiez J zet
Pero czyk

Kwaczała, ul. Jana
Pawła ll 119

32-566 Alwernia
675',1044840 068265304 Zakup nowoczesnych

urządze do obr bki metalu

Kwaczała, gm'
Alwernia, pow.
chzanowski,

woj.
małooolSkie

70 636,50 12



J 03A/t/TRM/20'13
16.04.2013
g. 14.49

PPUH Haba-Med
Hanna Bromboszcz-
Ślusarczyk, Wojciech
Bartman, Bernadetta
Bacia-Boron Sp łka

Jawna

ul. Wiśniowa 14
32-540Trzebinia 6282016333 0683091 71

Adaptacja części budynku
orazzakup niezbędnego

wyposazenia i

specjalistycznego spzętu
medycznego i

rehabilitacvineoo

lrzeDrnra, gm.
Tzebinia,

pow.
Chrzanowski,

woj.
małnnnlckip

99 999,00 11

4 09/vr/TRM/2013
16.04.2013

g. 17.50
Maciej FranciszekCira Nieporaz '1 19

32-566 Alwernia 6281578483 067805366
lnwestycja W sprzęt i kadrę

- pzyszłościąfirmy
Drewmar

Bolęcin'
gm. Trzebinia,

pow.
Chzanowski,

woj
małooolskie

99 500,00
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